


Vi designar för en bättre värld.



OM BYRÅN

Kort om oss.
• Antrop är en UX- och tjänstedesignbyrå 

• Vi skapar innovation och design med utgångspunkt 
i kundnytta, affärsnytta och planetnytta. 

• 50 erfarna konsulter inom tjänstedesign, strategi, 
UX, grafisk design, beteendevetenskap, innehåll, 
hållbarhet och processledning. 

• Vi använder designmetodik för att skapa ett mer 
hållbart samhälle.  

• Antrop grundades 2001



Kunderna säger att vi är 
bäst i branschen på bl.a: 

• Affärsnytta 

• Kunskap om kundens 
marknad  

• Strategisk kompetens  

• Engagemang  

• Leveranssäkerhet 

Great Place 
to Work ®

Årets VD 
2018.

Katarina Walter, Antrop

Certifieringen bygger både 
medarbetarnas bild av sin 
arbetsplats, och en 
expertgranskning av Antrops 
arbetsmiljö och hur ledarskap 
och processer fungerar. 
Resultatet jämförs sedan mot 
andra företag.



Vår expertis. Tjänstedesign är kunddriven affärsutveckling. Vi designar 
tjänster som löser hållbarhetsutmaningar, skapar affärsnytta och 
möter kundernas behov.

Hållbarhetsdriven tjänstedesign

Med utgångspunkt kundbehov och affärsmål säkerställer vi att 
tjänsterna leder till affärsvärde, kundnöjdhet och hållbarhet.

Strategi

Designa varje detalj med precision. Vi erbjuder 
UX-design, grafisk form och innehållsarbete.

Digital design

Vi designar gränssnitt och kontaktytor som hjälper användare 
att göra hållbara val och forma nya beteenden.

Beteendedesign



OM BYRÅN

Våra kunder.
• finns inom de flesta branscher och är allt från 

små startups till stora globala bolag som 
Google, H&M, IKEA, Spotify, etc. 

• finns inom offentlig sektor, till exempel 
myndigheter som Socialstyrelsen, Skatteverket, 
Tillväxtverket, Naturvårdsverket och Statens 
Veterinärmedicinska Anstalt 

• vi har flera samarbeten med NGOs som 
UNHCR och Ashoka
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GOODLIFE
GOALS

Headline Goal: 

Specific Asks:

LIVE BETTER

1. Learn about sustainable 
development

2. Reuse, repair, recycle, share  
and borrow

3. Waste less food and use 
leftovers

4. Collect friends and experiences, 
not just things

5. Demand that businesses respect 
people and planet

12
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GOODLIFE
GOALS

Headline Goal: 

Specific Asks:

CLEAN  OUR SEAS

1. Learn about life in our seas  
and oceans 

2. Remember that litter ends up  
in the water

3. Say no to unnecessary plastic

4. Buy sustainable fish and seafood

5. Demand leaders end ocean 
pollution

14
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LOVE NATURE

1. Discover the wonders of the 
natural world

2. Protect native plants and animals

3. Never buy products made from  
endangered wildlife

4. Support companies that protect  
and restore nature

5. Speak up for threatened forests 
and natural places

GOODLIFE
GOALS

Headline Goal: 

Specific Asks:

15



Policy Lab.
Naturvårdsverket, Vinnova, Håll Sverige Rent  & Antrop. 



Policy Lab.
METOD

Detaljdesign

Beteende

System

Policy

Mikro

Makro

Design på  
tre nivåer.



Metoden steg för steg.
METOD

Intervjuer & 
observationer

Utredning 
av effekt

Idégenerering  
& tester

Identifiera 
problem-
områden

Idégenerering 
styrmedel

Test av 
styrmedel



Har du skräpat ner någon 
gång sista halvåret?



Frida Aroseus, Automatiska tankar

”Ungefär 5% av allt vi gör, gör vi 
medvetet. Det innebär att hela 95% 
av våra handlingar utförs utan 
eftertanke.”



Intervjuer.



Förpackning 
blåser iväg.

Man lägger skräpet 
i/på/bredvid  
en full 
papperskorg.

Ett hörn/en bit 
av förpackningen 
går av och 
“försvinner”.

Kilar fast 
skräpet i en 
parkbänk.

Man släpper/
kastar skräpet på 
marken om det 
inte finns någon 
papperskorg. 

Man “råkar” 
lämna efter 
sig skräp.



Observationer.



“Nej, oj, det 
glömde jag helt 
bort. Det var ju 
dumt. Jag brukar 
inte göra så.”

Lämnade 
glasspapperet i 
springa på bordet. 

OBSERVATION



“Jag låg och solade 
och trodde att jag 
satt pappret under 
någonting.  
Jag hade tänkt 
slänga det sen.”

Glasspapper vid 
picknick blåste 
bort. 

OBSERVATION



“Jo, ja nu när du 
nämner det kan jag 
ju inte neka. Jag 
var väl halvt som 
halvt medveten om 
att jag gjorde det.”

Hörnet på en 
nötpåse trycks ner 
i sanden på 
stranden.

OBSERVATION



"Öööööh, jo men 
det fanns faktisk 
ingen 
papperskorg."

Godis och 
glasspapper 
kvarlämnat vid pool.

OBSERVATION



LONDON

Tidy littering. 

• Lägger skräp 
bredvid en full 
papperskorg. 

• Lämna kvar en 
flaska eller kopp. 

• Kastar skräp i 
dagvattenbrunn.



Omvandla utmaning till möjlighet.



Göra det 
lättare att 
slänga för-
packningen i 
sin helhet.

IDÉGENERERING



Öka 
förståelsen 
för den ned-
skräpningen 
man inte 
tänker på att 
man gör.

IDÉGENERERING



Minska risken 
att möta 
överfulla 
papperskorgar.

IDÉGENERERING



IDÉGENERERING



Prototyper & tester.



Etikettest.

Vi testade vilken 
effekt information på  
förpackningen 
kunde ge.

PROTOTYPER & TESTER



Kiosktest.

Inspirerat av 
beteendeförändring 
som följd av att ta 
betalt för platspåsar, 
ville vi testa att sälja 
glass utan 
glasspapper.

PROTOTYPER & TESTER



Förpackningsdesign som  
minimerar nedskräpningsrisken.



Beteendedesign  
& nudging.



BETEENDEDESIGN

Vad är ett 
beteende?

Beteende är en individs handlingar, uppförande 
eller reaktioner. 

Beteenden kan vara:  

• medvetna eller omedvetna  

• synliga eller dolda  

• frivilliga eller ofrivilliga 

• rationella eller icke rationella 

• medfödda eller inlärda



Människor är irrationella, 
men beteer sig på  
ett förutsägbart 
irrationellt sätt.

Dan Ariely, författare till boken Ologiskt. Varför smarta människor fattar irrationella beslut



Tankefällor. 

Automatiska 
genvägar som 
förenklar vårt 
beslutsfattande.

BETEENDEDESIGN



Tankefällor 
kopplat till  
nedskräpning. 

BETEENDEDESIGN

Flockfällan 
Man göra som andra gör. 

Vanefällan 
Man gör som man brukar. 

Självsäkerhetsfällan 
Man tror att man är lite bättre än andra.  

Zero-risk bias 
Vi avskyr osäkerhet.



BETEENDEDESIGN

Exempel  
på nudging.



BETEENDEDESIGN

Exempel  
på nudging.



BETEENDEDESIGN

Exempel  
på nudging.



BETEENDEDESIGN

Exempel  
på nudging.



Utforska
Förstå beteenden

Innovera
Hitta rätt lösning

Realisera
Säkra utformning

Research Analys Idé Koncept Design Utveckling

Beteendedesign. 

Hållbara  
beteenden

Oönskat  
beteende

Prototyp



Design är en kraft för 
positiv förändring.



Design är en kraft för  
att undvika dåliga beslut.



antrop.se 
facebook.com/antropab 
instagram.com/antropab

Hoppas vi 
ses igen!
Tveka inte att höra av er.

Tjänste- och beteendedesigner 
+46 763 446681 

maria.klint@antrop.se

Maria Klint


